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Studento vadovas
Šis studento vadovas yra skirtas padėti jums susiorientuoti nuotolinių studijų aplinkoje bei susipažinti
su studijų turiniu. Tad norime pristatyti Jums dalyko turinį, paaiškinti, kaip reikės studijuoti, ir kaip jūsų
asmeninė pažanga bus vertinama. Čia jūs rasite informaciją apie tai, kur galima gauti paramą, informaciją
apie jūsų susitarimus su dėstytojais, ir kita.
Pradėsime nuo studijų rezultatų. Baigę šio dalyko studijas ir atlikę visas užduotis, Jūs turite gebėti:
•
•
•
•

Apibūdinti pagrindines edukologijos ir technologijomis grįsto mokymosi sąvokas;
Charakterizuoti mokymosi procesą ir pagrindinius jo veikėjus;
Apibrėžti ir paaiškinti švietimo naujoves kritiškai vertinant jų raiškos tendencijas Europos ir
Lietuvos švietime;
Planuoti ir vadovauti mokymo(si) procesui, taikant atitinkamas mokymo(si) strategijas ir
metodus;
Nustatyti technologijų taikymo poreikį bei paskirtį planuojant ir organizuojant mokymąsi.

•

Šiems gebėjimams ugdyti parengta dalyko medžiaga – mokymosi turinys, kurį sudaro:
ü teorinė medžiaga;
ü paskaitos ir vaizdo konferencijos arba paskaitų/ konsultacijų įrašai pateikti nuotolinio mokymosi
aplinkoje;
ü savarankiškos (individualios ir grupinės) užduotys;
ü papildoma literatūra.
Pagrindinės kurso temos ir atsiskaitymai yra šie:
Teorinės medžiagos dalis
Studijų
savaitė
Studijų dalyko struktūra.
Pagrindinės temos ir
atsiskaitymai.
1 savaitė
1. Pagrindinės sąvokos.
2. Akademinis raštingumas
3. Šiuolaikinės mokymosi
2 savaitė
teorijos.
4. Mokymosi procesas ir
pagrindiniai jo veikėjai.
3-4 savaitė
5. Technologijos
mokymuisi.
6. Kompetencijos samprata
ir specifika.
5-6 savaitės
7. IKT kompetencijos.
Kolokviumas

7 savaitė

Paskaitos
(IV 19:30 – 21:00)

Atsiskaitymai

2018-08-22
14:00 – 18:00
(413 auditorijoje
V.Putvinskio 23)

Žinių vertinimas
kolokviumo ir egzamino
metu

2018-08-30

Žinių vertinimas
kolokviumo metu

2018-09-06
2018-09-13

Žinių vertinimas
egzamino metu
1 užduotis (individuali)

2018-09-20
2018-09-27

Žinių vertinimas
egzamino metu

2018-10-04
(paskaitos nebus, tik
konsultacija apie
rašto darbą)

Kolokviumas (rašto
darbo pateikimas)

8. Švietėjo kompetencijos

8 savaitė

9. Švietimo naujovės –
tarpkultūrinis švietimas

9 savaitė

10. Inovatyvūs mokymosi
metodai ir strategijos

10-13 savaitės

2018-10-11
2018-10-18
2018-10-18
2018-10-25
2018-11-01
(paskaitos nebus)
2018-11-08

Žinių vertinimas
egzamino metu.
2 užduotis (grupinė)
Žinių vertinimas
egzamino metu
3 užduotis (individuali)

11. Vadovavimas
mokymo(si) procesui

14 savaitė

2018-11-15

Žinių vertinimas
egzamino metu

12. Vertinimas formaliajame
ir neformaliajame
mokymesi.

15-16 savaitės

2018-11-22
2018-11-29

Žinių vertinimas
egzamino metu

2018-12-04-07
(auditorijoje, diena ir
laikas bus patikslinti)
gruodžio 10-13d.
(data ir laikas bus
patikslinti)

Konsultacijos prieš
egzaminą
Egzaminas

Vaizdo konferencijų paskaitos - konsultacijos vyks ketvirtadieniais, 19:30 – 21:00. Jungtis adresu:
https://ac.vdu.lt/isi1001 .
Įgyti gebėjimai ir mokymosi pasiekimai bus vertinami įvairiais būdais. Studijų metu Jums reikės atlikti
3 užduotis, ir išlaikyti kolokviumą bei egzaminą:
Veikla
1 užduotis
2 užduotis
3 užduotis
Kolokviumas
Egzaminas
Interneto dienoraščio (blog‘o) pildymas

Balas
Svoris
Bendras svoris
10
10 %
10
20 %
50 %
10
20 %
10
20 %
50 %
10
30 %
+1 balas prie egzamino pažymio (pildant blog‘ą ne
rečiau kaip 2 kartus per mėnesį, min.5 įrašai ne tą
pačią dieną).
Iš viso: 100 %

Kiekvieną savaitę, sutartu laiku, konsultuosimės VMA naudodami diskusijų forumą, kur taip pat
kartą per savaitę ieškosime Jūsų klausimų ir rašysime Jums atsakymus.
Taip pat šio dalyko studijų metu rekomenduojama rašyti trumpas refleksijas ir atsiliepimus, pildant
interneto dienoraščius (blog'us). Šios praktikos tikslas - įvaldyti metakognityvinius įgūdžius bei švietimo
informacinių technologijų naudojimo studijų vadybos ir refleksijos rengimo įgūdžius. Pildydami interneto
dienoraščius Jūs netruksite išbandyti technologijas, pasitelkti jas studijų procese ir įgyti šio dalyko apraše
Jums žadėtus gebėjimus. Mes sužinosime apie Jūsų patirtį, pasitenkinimą ir atitinkamai tobulinsime šio
dalyko studijų medžiagą, susipažinę su Jūsų patirtimi. Dienoraščio pildymui yra pateikti keli klausimai,
tačiau mes nevaržysime Jūsų kūrybinių minčių ir idėjų.
Studijuokime kartu, judėkime į priekį.

